231. fundur stjórnar KÍ 11. maí 2018

231. stjórnarfundur Kennarasambands Íslands
Haldinn í Vestra, Kennarahúsi
Föstudaginn 11. maí 2018, kl. 8:30 - 10:45
Mættir: Ragnar Þór Pétursson (RP), Ólafur Loftsson (ÓL), Sigrún Grendal (SG), Anna María
Gunnarsdóttir (AMG), Haraldur Freyr Gíslason (HFG), Sigurður Sigurjónsson (SS), Þorsteinn
Sæberg (ÞS).
Forföll boðaði Guðríður Arnardóttir (GA).
Einnig sátu fundinn Hannes K. Þorsteinsson (HKÞ), Anna Rós Sigmundsdóttir (ARS) og Arndís
Þorgeirsdóttir sem skrifaði fundargerð.
DAGSKRÁ
1.
Fundargerð síðasta fundar.
2.
Málefni Orlofssjóðs.
3.
Ráðning þjónustufulltrúa.
4.
Önnur mál.
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1.

FUNDARGERÐ SÍÐASTA FUNDAR

Fundargerðir 229. og 230. fundar voru sendar á stjórnarfólk fyrir fund. Afgreiðslu frestað til
næsta fundar.

2.

MÁLEFNI ORLOFSSJÓÐS

Formaður greindi frá vilja stjórnar Orlofssjóðs til að festa kaup á sumarhúsi í Kjarnaskógi.
Orlofssjóður mun lengi hafa haft í hyggju að fjölga húsum í Kjarnaskógi. Samþykkt að veita
stjórn Orlofssjóðs umboð til að ganga frá kaupum á sumarhúsinu.
Almennt rætt um verkferla og vinnubrögð þegar kemur að meiriháttar fjárskuldbindingum á
vegum sjóða KÍ. Fundarmenn sammála um að þessir þættir í starfseminni þurfi endurskoðunar
við.
ÞS bað um að bókað yrði í fundargerð að formanni væri falið að ræða við formann Orlofssjóðs
um hvernig best verði staðið að meiriháttar fjárfestingum og að allir slíkir gerningar þurfi að
koma fyrir stjórn KÍ áður en þeir eru fullgerðir.
Þá var rætt um samning sem stjórn Orlofssjóðs hefur gert við verktaka og varðar byggingu
þriggja nýrra sumarhúsa á Flúðum. Samningur við verktakann er nánast tilbúinn. Samþykkt á
fundinum að fela ARS, í samráði við þjónustustjóra sjóða og formann Orlofssjóðs, að fá fagaðila
á borð við verkfræðistofu til að yfirfara samninginn áður en til undirskriftar kemur.

3.

RÁÐNING ÞJÓNUSTUFULLTRÚA

ÓL greindi frá því að FG hafi ráðið Guðbjörgu Ragnarsdóttur í starf þjónustufulltrúa en Sesselja
G. Sigurðardóttir lætur af því starfi um miðjan maímánuð. Gjaldkeri og aðrir starfsmenn KÍ sáu
um viðtöl að ósk formanns FG. Capacent annaðist ráðningarferlið.
Lagt til á fundinum að ARS, HKÞ og ÞS verði falið að ganga frá starfslokum Guðbjargar sem
kjörins fulltrúa og jafnframt gera við hana nýjan ráðningarsamning vegna hins nýja starfs. Lögð
fram tillaga um að biðlaun Guðbjargar verði afgreidd á þann hátt að henni verði heimilt að fresta
töku biðlauna eða eftirstöðva þeirra þar til að hún lætur af störfum fyrir KÍ eða aðildarfélög þess.
Um er að ræða sérstaka undanþágu sem var samþykkt til þess til þess að gæta hagsmuna
félagsmanna KÍ.

4.

ÖNNUR MÁL
a.
Fundur fjárlaganefndar
Formaður greindi frá því að fulltrúum KÍ væri boðið til fundar fjárlaganefndar þar sem
fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar verður til umræðu. KÍ hefur þegar sent formlega umsögn
til nefndarinnar. Formaður kvaðst mundu senda frekari upplýsingar á stjórnarmenn.
Samþykkt að Aðalheiður Steingrímsdóttir og GA fari á fundinn fyrir hönd
kennarasamtakanna.
b.
Málefni sjúkrasjóðs KÍ
Staða sjóðsins rædd með tilliti til ályktunar um aðgerðir sem var samþykkt á 7. þingi KÍ.
Samkvæmt ályktun þingsins var samþykkt að stjórn sjúkrasjóðs í samvinnu við stjórn KÍ
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vinni í sameiningu að því að leysa vanda sjóðsins. ÞS benti á að tíminn sé knappur og grípa
þurfi til að aðgerða fyrir haustið. Samþykkt að skipa nefnd. Afgreiðslu þess frestað til næsta
stjórnarfundar.
c.
Kjarasamningur FT
SG sagði frá helstu atriðum nýs kjarasamnings FT og Sambands íslenskra sveitarfélaga sem
var skrifað undir 9. maí síðastliðinn.
d.
Næsti fundur stjórnar
Formaður tilkynnti að næsti fundar stjórnar KÍ færi fram 12. júní næstkomandi.
Fleira var ekki gert og sleit formaður fundi klukkan 10:45.
Fundargerð ritaði Arndís Þorgeirsdóttir.
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